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ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л  №1 1  

засідання виконавчого комітету 
23 травня 2017 р. м. Ірпінь

Головуючий Христюк Д.В .- в.о. міського голови -
перший заступник міського голови 

Секретар Негреша Д.М. -  керуючий справами

Взяли участь у засіданні:

Михальченко Л.Я. Член виконкому
Семко Н.Г Член виконкому
Кижлай С.В. Член виконкому
Кульчицька Ю.А. Член виконкому
Гірник А.П. Член виконкому
Памазан A.C. Член виконкому
Г оловкевич М.М. Член виконкому
ЧмелюкВ.В. Член виконкому
Вигінний В.М. Член виконкому
Ковальчук М.М. Член виконкому
Пащинський С.І. Член виконкому
Бойчук У.В. Член виконкому

Зі складу виконкому на засіданні відсутні:

Карплюк В.А., Денисенко Ю.О., Демчишин Д.Д., Прилипко Ю.І., 
Куровський М.Б., Федорук Л.П., Матюшина О.В.

Присутні на засіданні:

1. Залужняк О.В. Нач. юр.відділу
2. Літвинов A.B. Нач.упр-ня ІРІ та ЖКГ
3. Маркушин О.В. Директор КП «Ірпіньводоканал»
4. Дворніков І.Є. Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»
5. Сапон М.М. Нач. відділу містобудування та архітектури
6. Парахіна В. А. Нач. загального відділу
7. Єннанова Т. Гол.спец. відділу компютерного забезпечення
8. Терещенко A.I. Нач.служби у справах дітей
9. Наказненко О.М. «Інформаційний портал»
10. Алексеева Є.В. Нач. КП «Контроль благоустрою міста»
11. Білорус O.A. Заст.нач.упр-ня освіти і науки IMP
12. Замойський 3. Представник ЗМІ
13. Г орбата Л.П. Нач. відділу інформ.-компютерн.забезпеч.
14. Зброжек П.В. Нач.Ірп.УПСЗН
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/  СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного/

Доповідає: Христюк Д.В. -  в.о. міського голови -  перший заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: взяти Порядок денний із внесеними змінами за основу:

№ НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ Доповідач

1. Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради Зброжек П.В. -

2.

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

-II-

3.
Про затвердження калькуляції на послугу з транспортування стоків 
для УЗ$СКГ «Біличі» у відповідності до рівня економічно 
обґрунтованих витрат

Літвинов A.B.- нач. 
упр.ІРІ та ЖКГ

4. Про внесення змін в штатний розпис закладів управління освіти і 
науки

Білорус O.A. -  
заст.упр-ня освіти

5.

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 23.11.2015 р. № 242 «Про затвердження нового 
складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Ірпінської міської ради»

Залужняк О.В. -  
нач.юр.відділу

6.
Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 
проведення в м. Ірпені міських культурно-спортивних заходів до 
міжнародного Дня захисту дітей

Алексеева Є.В. -  
КП «Контроль 
благоустрою 

міста»
ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

7.1
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітній Мулько Софії Володимирівні, 12.04.2017 
р.н.

Терещенко A.I. -  
нач. служби у 
справах дітей

7.2

Про надання дозволу Форостюк Марії Олегівні представляти 
інтереси своїх малолітніх дітей Форостюк Єгора Руслановича, 
28.06.2007 р.н., Форостюк Яни Русланівни, 20.10.2011 р.н., при 
укладанні договору про поділ спадкового майна

-//-

7.3

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради №211/4 від 21.11.2014 року «Про надання статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 
Лісовській Мирославі Андріївні, 20.01.2011 р.н.»

-II-

7.4
Про надання дозволу Кирилюкові Павлу Олександровичу та 
Довженко Зінаїді Яківні на укладання договору дарування 3А  часток 
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоедова, 6.15, кв.39.

-II-

ПИТАНЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

8.1

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування намету з розповсюдження кульок в місті Ірпінь по 
вул. Шевченка, біля будинку 3-а та навпроти будинку 4-г фізичній 
особі-підприємцю Пікулику Олександру Борисовичу

Алєксєєва Є.В. -  
нач. КП

з



7
/

/

/ 8 . 2

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування розважально-оздоровчого лучного тиру «ІгріпізЬ 
ІІоЬіпІюосІ» в місті Ірпінь по вул. Університетська (парк 
«Центральний») фізичній особі-підприємцю Науменко Христині 
Вікторівні

-II-

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

9.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації Дворніков І.Є. -  
директор КП

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

10.1 Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 
власності гр. Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по провулку М.Будника, 10

Сапон М.М. -  нач. 
відділу

10.2
Про погодження гр. Білоусу В.М. переведення садового будинку в 
м. Ірпінь, садівницьке товариство «Аграрник» по вул. Вишневій, 13 
в житловий будинок

-II-

10.3
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Бржезинського В.М. та гр. Подолян І.М. в м.Ірпінь по 
вул. Соборній, 185 з присвоєнням нових адресних номерів

-II-

10.4

Про скасування містобудівних умов і обмежень забудови 
земельних ділянок в м.Ірпінь по вул .Українській, 83, 83-а, виданих 
гр. Ліневичу В.В. та по вул. Тургенівській,50, виданих ПАТ 
«Київське спеціальне ремонтно-будівельне товариство»

-II-

11.1 Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 
проведення в м. Ірпені фестивалю «Art Простір»

Алєксєєва Є.В. -  
КП «Контроль 
благоустрою 

міста»

Голосували:
“За” -  14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й :

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради 
Зброжек П.В. -  нач. Ірп.УПСЗН
Прийняти рішення № 122 «Про внесення змін до складу 
опікунської ради при виконавчому комітеті Ірпінської міської 
ради» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 
категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради 
Зброжек П.В. -  нач. Ірп.УПСЗН
Прийняти рішення № 123 «Про зміни в складі комісії з питань
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Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 
також членів їх сімей при виконавчому комітеті Ірпінської 
міської ради» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про затвердження калькуляції на послугу з транспортування 
стоків для УЖКГ «Біличі» у відповідності до рівня економічно 
обґрунтованих витрат 
Літвинов A.B. -  нач. упр.ІРІ та ЖКГ
Прийняти рішення № 124 «Про затвердження калькуляції на 
послугу з транспортування стоків для УЖКГ «Біличі» у 
відповідності до рівня економічно обґрунтованих витрат» 
(додається)
“За” -14  
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про внесення змін в штатний розпис закладів управління освіти і 
науки
Білорус O.A. -  заст.нач.упр-ня освіти і науки
Прийняти рішення № 125 «Про внесення змін в штатний розпис
закладів управління освіти і науки» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради від 23.11.2015 р. № 242 «Про затвердження нового 
складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
Ірпінської міської ради»
Залужняк О.В.
Прийняти рішення № 126 «Про внесення змін в рішення 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 23.11.2015 р. № 
242 «Про затвердження нового складу адміністративної комісії 
при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради»» (додається) 
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про організацію торгівельного обслуговування населення під 
час проведення в м. Ірпені міських культурно-спортивних 
заходів до міжнародного Дня захисту дітей 
Алєксєєва Є.В. -  КП «Контроль благоустрою міста»
Прийняти рішення № 127 «Про організацію торгівельного 
обслуговування населення під час проведення в м. Ірпені 
міських культурно-спортивних заходів до міжнародного Дня 
захисту дітей» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0 

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
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СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітній Мулько Софії Володимирівні, 
12.04.2017 р.н.
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 128/1 «Про встановлення статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 
Мулько Софії Володимирівні, 12.04.2017 р.н.» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Форостюк Марії Олегівні представляти 
інтереси своїх малолітніх дітей Форостюк Єгора Руслановича, 
28.06.2007 р.н., Форостюк Яни Русланівни, 20.10.2011 р.н., при 
укладанні договору про поділ спадкового майна 
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 128/2 «Про надання дозволу Форостюк 
Марії Олегівні представляти інтереси своїх малолітніх дітей 
Форостюк Єгора Руслановича, 28.06.2007 р.н., Форостюк Яни 
Русланівни, 20.10.2011 р.н., при укладанні договору про поділ 
спадкового майна» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Ірпінської 
міської ради №211/4 від 21.11.2014 року «Про надання статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 
Лісовській Мирославі Андріївні, 20.01.2011 р.н.»
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 128/3 «Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради №211/4 від 
21.11.2014 року «Про надання статусу дитини, 
батьківського піклування, малолітній Лісовській 
Андріївні, 20.01.2011 р.н.»» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Кирилюкові Павлу Олександровичу та 
Довженко Зінаїді Яківні на укладання договору дарування 3А  
часток квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоедова, 6.15, 
кв.39.
Терещенко A.I. -  начальник служби
Прийняти рішення № 128/4 «Про надання дозволу Кирилюкові 
Павлу Олександровичу та Довженко Зінаїді Яківні на 
укладання договору дарування 3А  часток квартири за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Грибоедова, 6.15, кв.39.» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0  

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»
СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ

Голосували:

позбавленої
Мирославі

б



/

8.2

9.1

10.1

10.2

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Г олосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:
Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

розташування намету з розповсюдження кульок в місті Ірпінь 
по вул. Шевченка, біля будинку 3-а та навпроти будинку 4-г 
фізичній особі-підприємцю Пікулику Олександру Борисовичу 
Алексеева Є.В. -  начальник КП
Прийняти рішення № 129/1 «Про надання дозволу на надання 
послуг у сфері розваг та розташування намету з 
розповсюдження кульок в місті Ірпінь по вул. Шевченка, біля 
будинку 3-а та навпроти будинку 4-г фізичній особі- 
підприємцю Пікулику Олександру Борисовичу» (додається) 
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування розважально-оздоровчого лучного тиру «ІгріпізБ 
ЯоЬіпІюоб» в місті Ірпінь по вул. Університетська (парк 
«Центральний») фізичній особі-підприємцю Науменко 
Христині Вікторівні 
Алексеева Є.В. -  начальник КП
Прийняти рішення № 129/2 «Про надання дозволу на надання 
послуг у сфері розваг та розташування розважально- 
оздоровчого лучного тиру «Ігріпізй К оЬ іп ііо о с і» в місті Ірпінь по 
вул. Університетська (парк «Центральний») фізичній особі- 
підприємцю Науменко Христині Вікторівні» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0  

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»
Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Дворніков І.Є. -  директор КП
Прийняти рішення № 130/3 «Про затвердження проектно- 
кошторисної документації» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0

ПИТАННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

ДІЛЯНКИ, що 
в м. Ірпінь по

Про зміну адресного номеру земельної 
знаходиться у власності гр. Андрейка Т.М. 
провулку М.Будника, 10 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 131/1 «Про зміну адресного номеру 
земельної ділянки, що знаходиться у власності гр. Андрейка 
Т.М. в м. Ірпінь по провулку М.Будника, 10» (додається)
“За” - 1 4  
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0
Про погодження гр. Білоусу В.М. переведення садового 
будинку в м. Ірпінь, садівницьке товариство «Аграрник» по 
вул. Вишневій, 13 в житловий будинок 
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 131/2 «Про погодження гр. Білоусу
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Голосували:

10.3 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

10.4 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

В.М. переведення садового будинку в м. Ірпінь, садівницьке 
товариство «Аграрник» по вул. Вишневій, 13 в житловий 
будинок» (додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти 
власності гр. Бржезинського В.М. та гр. Подолян І.М. в 
м.Ірпінь по вул. Соборній, 185 з присвоєнням нових адресних 
номерів
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 131/3 «Про виділення частин
житлового будинку в окремі об’єкти власності гр. 
Бржезинського В.М. та гр. Подолян І.М. в м.Ірпінь по вул. 
Соборній, 185 з присвоєнням нових адресних номерів» 
(додається)
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -0
Про надання дозволу Кирилюкові Павлу Олександровичу та 
Довженко Зінаїді Яківні на укладання договору дарування 3А  
часток квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоедова, 6.15, 
кв.39.
Сапон М.М. -  нач. відділу
Прийняти рішення № 131/4 «Про надання дозволу 
Кирилюкові Павлу Олександровичу та Довженко Зінаїді 
Яківні на укладання договору дарування 3Л часток квартири за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоедова, 6.15, кв.39.» (додається) 
“За” -14 
“Проти” -  0 
“Утримались” -  0

11.1 СЛУХАЛИ:

Доповідає:
ВИРІШИЛИ:

Голосували:

Про організацію торгівельного обслуговування населення під 
час проведення в м. Ірпені фестивалю «Art Простір»
Алексеева Є.В. -  КП «Контроль благоусрою міста»
Прийняти рішення № 132 «Про організацію торгівельного 
обслуговування населення під час проведення в м. Ірпені 
фестивалю «Art Простір»» (додається)
“За” -14 
“Проти” -j§ ^
“УтридеіДисЬ^

Г оловуючий Д.В.Христюк



П Е Р Е Л І К  
рішень, які було прийнято на засіданні 

виконкому Ірпінської міської ради

від „23” травня 2017 року

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ

1.
Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 
комітеті Ірпінської міської ради № 122

2.

Про зміни в складі комісії з питань забезпечення житлом деяких 
категорій осіб; які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей при 
виконавчому комітеті Ірпінської міської ради

№ 123

3.
Про затвердження калькуляції на послугу з транспортування стоків для 
УЖКГ «Біличі» у відповідності до рівня економічно обгрунтованих 
витрат

№ 124

4. Про внесення змін в штатний розпис закладів управління освіти і науки № 125

5.

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради від 23.11.2015 р. № 242 «Про затвердження нового складу 
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Ірпінської міської 
ради»

№ 126

6.
Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 
проведення в м. Ірпені міських культурно-спортивних заходів до 
міжнародного Дня захисту дітей

№ 127

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

7.4 Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування, малолітній Мулько Софії Володимирівні, 12.04.2017 р.н. № 128/1

7.5

Про надання дозволу Форостюк Марії Олегівні представляти інтереси 
своїх малолітніх дітей Форостюк Єгора Руслановича, 28.06.2007 р.н., 
Форостюк Яни Русланівни, 20.10.2011 р.н., при укладанні договору про 
поділ спадкового майна

№ 128/2

7.6

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Ірпінської міської 
ради №211/4 від 21.11.2014 року «Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування, малолітній Лісовській 
Мирославі Андріївні, 20.01.2011 р.н.»

№ 128/3

7.7
Про надання дозволу Кирилюкові Павлу Олександровичу та Довженко 
Зінаїді Яківні на укладання договору дарування 3Л часток 
квартири за адресою: м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, 6.15, кв.39.

№ 128/4

ПИТАННЯ КП «КОНТРОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА»

8.1

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування намету з розповсюдження кульок в місті Ірпінь по вул. 
Шевченка, біля будинку 3-а та навпроти будинку 4-г фізичній особі- 
підприємцю Пікулику Олександру Борисовичу

№ 129/1

8.2

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування розважально-оздоровчого лучного тиру «ІгріпіьЬ 
ЛоЬіпіїооб» в місті Ірпінь по вул. Університетська (парк 
«Центральний») фізичній особі-підприємцю Науменко Христині 
Вікторівні

№ 129/2
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8.3

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування намету з розповсюдження кульок в місті Ірпінь по вул. 
Шевченка, біля будинку 3-а та навпроти будинку 4-г фізичній особі- 
підприємцю Пікулику Олександру Борисовичу

№ 129/3

8.4

Про надання дозволу на надання послуг у сфері розваг та 
розташування розважально-оздоровчого лучного тиру «ІгріпізЬ 
ЯоБтЬоосІ» в місті Ірпінь по вул. Університетська (парк 
«Центральний») фізичній особі-підприємцю Науменко Христині 
Вікторівні

№ 129/4

ПИТАННЯ КП «ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

9.1 Про затвердження проектно-кошторисної документації № 130/1

ПИТАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

10.1 Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у 
власності гр. Андрейка Т.М. в м. Ірпінь по провулку М.Будника, 10 № 131/1

10.2
Про пбгодження гр. Білоусу В.М. переведення садового будинку в м. 
Ірпінь, садівницьке товариство «Аграрник» по вул. Вишневій, 13 в 
житловий будинок

№ 131/2

10.3
Про виділення частин житлового будинку в окремі об’єкти власності 
гр. Бржезинського В.М. та гр. Подолян І.М. в м.Ірпінь по вул. 
Соборній, 185 з присвоєнням нових адресних номерів

№ 131/3

10.4

Про скасування містобудівних умов і обмежень забудови земельних 
ділянок в м.Ірпінь по вул.Українській, 83, 83-а, виданих гр. Ліневичу 
В.В. та по вул. Тургенівській,50, виданих ПАТ «Київське спеціальне 
ремонтно-будівельне товариство»

№ 131/4

11.1 Про організацію торгівельного обслуговування населення під час 
проведення в м. Ірпені ф естивалі «АЙ Цростір» № 132

Керуючий справами Д-М. Негреша

ю


